ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για την υπαγωγή των
υποψηφίων στις ειδικές περιπτώσεις
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 10/5/2012
για την υπαγωγή των υποψηφίων στις ειδικές περιπτώσεις
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Ερ. Α1: Ποιοι εξαιρούνται της διαδικασίας έκδοσης κωδικού ασφαλείας ή υπαγωγής στις
ειδικές περιπτώσεις;
Απ. Α1: Εξαιρούνται i) όσοι µαθητές της τελευταίας τάξης δεν συµµετέχουν στις
πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά θα αποκτήσουν το απολυτήριό τους ενδοσχολικά (για
οποιοδήποτε λόγο) και ii) οι υποψήφιοι για το 5% των θέσεων (υποψήφιοι µε σοβαρές
παθήσεις), που έχουν επιλέξει να µη συµµετέχουν σε πανελλαδικές εξετάσεις, για τους
οποίους η διαδικασία υποβολής µηχανογραφικού υπολογίζεται για τις αρχές Σεπτεµβρίου.
Ερ. Α2: Πόσες ειδικές περιπτώσεις µπορεί να επιλέξει ο υποψήφιος;
Απ. Α2: Ο υποψήφιος µπορεί να επιλέξει µόνο µία από τις τρεις περιπτώσεις (πολυτέκνων,
τριτέκνων, κοινωνικών κριτηρίων). Ο ενδιαφερόµενος, προκειµένου να αποφασίσει τι θα
επιλέξει, µπορεί να λάβει υπόψη του τον αριθµό των επιπλέον θέσεων ανά περίπτωση που
έχουν ανακοινωθεί για κάθε Σχολή (www.minedu.gov.gr, ∆ελτίο Τύπου 10.5.2012) (Βλ.
επίσης και σχετική Ερ. ∆1 στη συνέχεια.)
Ερ. Α3: Ένας υποψήφιος µπορεί και πότε να αλλάξει την ειδική του περίπτωση, αν
υπάγεται σε περισσότερες από µία ειδικές περιπτώσεις;
Απ. Α3: Στην ορισθείσα προθεσµία, 8-18/5/2012, ο υποψήφιος κατόπιν αίτησής του µπορεί
να αλλάξει ειδική περίπτωση µε την προσκόµιση των σχετικών δικαιολογητικών. Εάν µετά
τη λήξη προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών προκύψει λόγος ένταξης υποψηφίων σε
κάποια από τις άλλες ειδικές περιπτώσεις, τότε η σχετική τροποποιητική αίτηση µπορεί να
υποβληθεί µέχρι και τη λήξη προθεσµίας υποβολής του µηχανογραφικού δελτίου.
Ερ. Α4.: Αν καθυστερεί η έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών για την ένταξη του
υποψηφίου στις ειδικές περιπτώσεις, πώς θα λογίζεται εµπρόθεσµος;
Απ. Α4: Στην περίπτωση αυτή, στην προθεσµία που έχει οριστεί ο υποψήφιος υποβάλει µαζί
µε την αίτησή του υπεύθυνη δήλωση, όπου αναφέρει το λόγο της µη συνυποβολής των
σχετικών δικαιολογητικών, τα οποία, όµως, οφείλει να προσκοµίσει µόλις παραλάβει. Η
σχετική αίτηση πρωτοκολλείται στο σχολείο και παραµένει σε εκκρεµότητα µέχρι την
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υποβολή όλων των δικαιολογητικών, οπότε θα µπορέσει να γίνει και η ηλεκτρονική
κατηγοριοποίηση του υποψηφίου σε ειδική περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση η ηλεκτρονική
κατηγοριοποίηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι και τη λήξη προθεσµίας υποβολής
του µηχανογραφικού δελτίου.
Ερ. Α5: Ένας υποψήφιος µπορεί και πότε να αλλάξει την ειδική του περίπτωση, αν
υπάγεται σε περισσότερες από µία ειδικές περιπτώσεις;
Απ. Α5: Στην ορισθείσα προθεσµία, 8-18/5/2012, ο υποψήφιος κατόπιν αίτησής του µπορεί
να αλλάξει ειδική περίπτωση µε την προσκόµιση των σχετικών δικαιολογητικών. Εάν µετά
τη λήξη προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών προκύψει λόγος ένταξης υποψηφίων σε
κάποια από τις άλλες ειδικές περιπτώσεις, τότε η σχετική τροποποιητική αίτηση µπορεί να
υποβληθεί µέχρι και τη λήξη προθεσµίας υποβολής του µηχανογραφικού δελτίου.
Ερ. Α6: Μπορεί στα σχολεία να θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφήςστην υπεύθυνη
δήλωση;
Απ. Α6: Εφόσον το πρόσωπο που συµπληρώνει την υπεύθυνη δήλωση υπογράφει ενώπιον
του ∆ιευθυντή Σχολείου και παρουσιάζει πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (π.χ, αστυνοµική
ταυτότητα, άδεια οδήγησης), είναι δυνατή η θεώρηση της υπεύθυνης δήλωσης για το
γνήσιο της υπογραφής από το ∆ιευθυντή.
Ερ. Α7: Υπάρχει δυνατότητα µετεγγραφής µετά την επιτυχία µου σε κάποιο εκπαιδευτικό
ίδρυµα;
Απ. Α7: Όχι, δεν πραγµατοποιούνται πλέον µετεγγραφές µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο.
Έχουν καταργηθεί (άρ. 60 Ν. 3966/11). Ανεξάρτητα, λοιπόν, αν κάποιος έχει επιτύχει την
εισαγωγή του σε κάποια Σχολή, ως υπαγόµενος ή µη σε κάποια ειδική περίπτωση, δεν
µπορεί να µετεγγραφεί. (http://didefth.gr )
Β. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΑΥΤΩΝ
Ερ. Β1: Χωρίς πιστοποιητικό ΑΣΠΕ είναι δυνατή η ένταξη στην ειδική περίπτωση των
πολυτέκνων;
Απ. Β1: Όχι, το πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ)
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ενταχθεί κάποιος στην αντίστοιχη ειδική περίπτωση,
µαζί µε το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Γ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ
Ερ. Γ1: Υπάρχει ηλικιακό όριο στους τρίτεκνους;
Απ. Γ1: Όχι, δεν υπάρχει ηλικιακή διάκριση για τα τρίτεκνα τέκνα και τα αδέρφια τους.
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Ερ. Γ2: Η οικογενειακή κατάσταση παίζει ρόλο στους τρίτεκνους;
Απ. Γ2: Όχι, η ένταξη στην κατηγορία των τριτέκνων είναι ανεξάρτητη της οικογενειακής
κατάστασης των τέκνων και των αδερφών τους (π.χ. άγαµα ή έγγαµα)
∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (http://didefth.gr )
Ερ. ∆1: Παίζει ρόλο σε ποια υποπερίπτωση των κοινωνικών κριτηρίων υπάγεται ο
υποψήφιος για την επιτυχία του σε κάποια Σχολή;
Απ. ∆1: Όχι, οι θέσεις κοινωνικών κριτηρίων είναι ενιαίες για όλες τις υποπεριπτώσεις (π.χ.
σποαυδάζων/ουσα αδερφός/ή, ορφανός/ή, πολύδυµα τέκνα, θέµατα υγείας συγγενών).
Έτσι, αν κάποιος υποψήφιος εµπίπτει σε δύο υποπεριπτώσεις των κοινωνικών κριτηρίων,
επιλέγει µόνο µία, µε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, γνωρίζοντας ότι όλοι οι υποψήφιοι των
κοινωνικών κριτηρίων διεκδικούν συνολικά τις ίδιες θέσεις των κοινωνικών κριτηρίων. (Βλ.
επίσης και σχετική Ερ. Α2 παραπάνω.)
- Α∆ΕΛΦΟΣ/Α∆ΕΛΦΗ ΕΝΕΡΓΟΣ/Η ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
Ερ. ∆2: Υποψήφιος µε αδελφό/ή ενεργό φοιτητή θα περάσει/φοιτήσει οπωσδήποτε σε
σχολή της πόλης όπου φοιτά ο/η αδελφός/ή;
Απ. ∆2: Όχι, οπωσδήποτε. Αυτό εξαρτάται από τη βαθµολογία του και τη βάση µορίων,
όπως θα έχει διαµορφωθεί για την περίπτωσή του. Το bonus είναι ότι µπορεί να διεκδικήσει
έναν επιπλέον αριθµό θέσεων ανεξάρτητα του τόπου που φοιτά ο αδερφός/ή.
Ερ. ∆3: Ποιος είναι ο ενεργός φοιτητής;
Απ. ∆3: Ισχύει ο τύπος ν+2 έτη, όπου ν ο αριθµός ετών που απαιτούνται για τη λήψη του
τίτλου σπουδών, σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών. Από τις Πανεπιστηµιακές
Σχολές έχει ζητηθεί να αναφέρεται ρητώς στο σχετικό πιστοποιητικό ότι πρόκειται για
ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών
Ερ. ∆4: Ποιες Σχολές εξαιρούνται στην περίπτωση σπουδαζόντων αδελφών;
Απ. ∆4: Οι υποψήφιοι δεν µπορούν να καταταχθούν στην ειδική περίπτωση µε αδελφό/ή
φοιτητή, όταν ο αδερφός/ή σπουδάζει σε Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνοµικές Σχολές, Σχολές
των

Ακαδηµιών

Εµπορικού

Ναυτικού,

Πανεπιστήµιο

Κύπρου,

Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ), Σχολές Εξωτερικού.
-ΟΡΦΑΝΟΙ
Ερ. ∆5: Υπάρχει ηλικιακό όριο για τους ορφανούς;
Απ. ∆5:Όχι, δεν υπάρχει ηλικιακό όριο για τους ορφανούς.
Ερ. ∆6: Η οικογενειακή κατάσταση παίζει ρόλο στους ορφανούς;
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Ελληνικό

Ανοικτό

Απ. ∆6: Όχι, η ένταξη στη σχετική ειδική περίπτωση είναι ανεξάρτητη της οικογενειακής
κατάστασης του ορφανού (π.χ. άγαµος ή έγγαµος)
- ΛΟΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
Ερ.

∆7: Οι

υποψήφιοι

µε ποιους

νεφροπαθείς συγγενείς

υπάγονται

στην

ειδική

περίπτωση;
Απ. ∆7: Υπάγονται οι υποψήφιοι µε γονείς τέκνα, αδέρφια ή συζύγους νεφροπαθείς που
υποβάλλονται στην αιµοκάθαρση. ∆εν περιλαµβάνεται η περίπτωση νεφροπαθών που έχουν
κάνει µεταµόσχευση.
Ερ. ∆8: Για τους τυφλούς παίζει ρόλο το ποσοστό αναπηρίας;
Απ. ∆8: Η περίπτωση αφορά τους τυφλούς, ως τέτοιους θεωρώντας αυτούς µε ποσοστό
αναπηρίας άνω του 85%.
Ερ. ∆9: Οι έχοντες συγγενή κωφό υπάγονται σε ειδική περίπτωση;
Απ. ∆9: Ναι, οι υποψήφιοι µε γονείς τέκνα, αδέρφια ή συζύγους κωφούς,µε ολική απώλεια
ακοής, εντάσσονται στην ειδική υποπερίπτωση των κωφαλάλων.
- ΠΟΛΥ∆ΥΜΑ ΤΕΚΝΑ
Ερ. ∆10: Τα δίδυµα τέκνα είναι πολύδυµα τέκνα;
Απ. ∆10: Ναι, η περίπτωση των διδύµων τέκνων, εφόσον συµµετέχουν στις πανελλαδικές
εξετάσεις των ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, υπάγεται στην ευρύτερη περίπτωση των πολύδυµων τέκνων και
µάλιστα ανήκουν σε αυτήν κατεξοχήν, αφού τα τρίδυµα ή τετράδυµα κ.λπ τέκνα µπορούν
να επιλέξουν είτε αυτή την ειδική περίπτωση είτε την ειδική περίπτωση των τρίτεκνων ή
πολύτεκνων αντίστοιχα.
Ερ. ∆11: Τα δίδυµα τέκνα θα περάσουν/φοιτήσουν οπωσδήποτε σε Σχολές της ίδιας
περιοχής;
Απ. ∆11: Όχι, οπωσδήποτε. Αυτό εξαρτάται από τις προτιµήσεις τους και πρωτίστως από τις
βαθµολογίες τους και τις βάσεις µορίων όπως θα έχουν διαµορφωθεί στις περιπτώσεις τους.
Ως υπαγόµενοι στις ειδικές περιπτώσεις διεκδικούν ένα ποσοστό θέσεων παραπάνω,
ανεξάρτητα, όµως, ο ένας από τον άλλο.
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